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UNIT 8

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in. nazwy
produktów żywieniowych, nazwy
smaków określających potrawy, nazwy
grup produktów z piramidy żywienia,
słownictwo związane ze sposobem
przygotowywania potraw, żywieniem,
zdrowym stylem odżywania, nazwy
sklepów, słownictwo związane z
kupowaniem i wydawaniem pieniędzy,
reklamacją produktu, czasowniki złożone
(phrasal verbs), paronimy (wyrazy
kłopotliwe), wyrażenia związane z
przedstawianiem nieformalnej
prezentacji, zwroty wprowadzające
zdania przeciwne); bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie posługuje się mową
zależną z zastosowaniem czasów
teraźniejszych i przeszłych, czasem past
perfect oraz stosuje przymiotniki z
przyrostkiem -y.

Uczeń, popełniając nieliczne błędy,
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8
(w tym m.in. nazwy produktów
żywieniowych, nazwy smaków
określających potrawy, nazwy grup
produktów z piramidy żywienia,
słownictwo związane ze sposobem
przygotowywania potraw, żywieniem,
zdrowym stylem odżywania, nazwy
sklepów, słownictwo związane z
kupowaniem i wydawaniem pieniędzy,
reklamacją produktu, czasowniki
złożone (phrasal verbs), paronimy
(wyrazy kłopotliwe), wyrażenia
związane z przedstawianiem
nieformalnej prezentacji, zwroty
wprowadzające zdania przeciwne); na
ogół poprawnie posługuje się mową
zależną z zastosowaniem czasów
teraźniejszych i przeszłych, czasem
past perfect oraz stosuje przymiotniki z
przyrostkiem -y, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym
m.in. nazwy produktów żywieniowych,
nazwy smaków określających potrawy,
nazwy grup produktów z piramidy
żywienia, słownictwo związane ze
sposobem przygotowywania potraw,
żywieniem, zdrowym stylem odżywania,
nazwy sklepów, słownictwo związane z
kupowaniem i wydawaniem pieniędzy,
reklamacją produktu, czasowniki złożone
(phrasal verbs), paronimy (wyrazy
kłopotliwe), wyrażenia związane z
przedstawianiem nieformalnej
prezentacji, zwroty wprowadzające
zdania przeciwne); nie zawsze
poprawnie posługuje się mową zależną z
zastosowaniem czasów teraźniejszych i
przeszłych, czasem past perfect oraz
stosuje przymiotniki z przyrostkiem -y,
popełniając liczne błędy.

Uczeń posługuje się bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z Unitu 8 (w tym m.in.
nazwy produktów żywieniowych, nazwy smaków
określających potrawy, nazwy grup produktów z
piramidy żywienia, słownictwo związane ze
sposobem przygotowywania potraw, żywieniem,
zdrowym stylem odżywania, nazwy sklepów,
słownictwo związane z kupowaniem i
wydawaniem pieniędzy, reklamacją produktu,
czasowniki złożone (phrasal verbs), paronimy
(wyrazy kłopotliwe), wyrażenia związane z
przedstawianiem nieformalnej prezentacji,
zwroty wprowadzające zdania przeciwne);
popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i
zastosowaniu mowy zależnej z zastosowaniem
czasów teraźniejszych i przeszłych, stosuje czas
past perfect oraz przymiotniki z przyrostkiem -y,
popełniając bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst
sytuacyjny oraz znajduje w tekście
informacje dotyczące żywienia,
przygotowywania posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania produktów w
różnych miejscach oraz produkowania
własnej żywności.

Uczeń określa główną myśl i kontekst
sytuacyjny oraz znajduje w tekście
informacje dotyczące żywienia,
przygotowywania posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania produktów w
różnych miejscach oraz produkowania

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz
znajduje w tekście informacje dotyczące
żywienia, przygotowywania posiłków,
zdrowego odżywiania, kupowania
produktów w różnych miejscach oraz

Uczeń z trudnością określa główną myśl i
kontekst sytuacyjny oraz z trudem znajduje w
tekście informacje dotyczące żywienia,
przygotowywania posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania produktów w różnych
miejscach oraz produkowania własnej żywności,
popełnia przy tym liczne błędy.
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własnej żywności, popełniając
nieliczne błędy.

produkowania własnej żywności,
popełniając dość liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących żywienia, sposobu
odżywania, zakupów w Nowym Jorku,
wydawania pieniędzy, handlu na
głównych ulicach miasta; z łatwością
uzupełnia dane w notatkach i tabelach.

Uczeń znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących żywienia,
sposobu odżywania, zakupów w
Nowym Jorku, wydawania pieniędzy,
handlu na głównych ulicach miasta,
popełniając nieliczne błędy; uzupełnia
dane w notatkach i tabelach.

Uczeń z pewną trudnością znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących żywienia, sposobu
odżywania, zakupów w Nowym Jorku,
wydawania pieniędzy, handlu na
głównych ulicach miasta, popełniając
liczne błędy; nie zawsze poprawnie
uzupełnia dane w notatkach i tabelach.

Uczeń z trudnością znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących żywienia,
sposobu odżywania, zakupów w Nowym Jorku,
wydawania pieniędzy, handlu na głównych
ulicach miasta, popełniając bardzo liczne błędy;
z trudnością uzupełnia dane w notatkach i
tabelach.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i
uzasadnia swoją opinię na temat
własnych preferencji żywieniowych,
zdrowego stylu odżywiania, wydawania
pieniędzy, zakupów w różnych sklepach,
pracy w restauracji, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat własnych preferencji
żywieniowych, zdrowego stylu
odżywiania, wydawania pieniędzy,
zakupów w różnych sklepach, pracy w
restauracji, popełniając błędy
językowe na ogół niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat
własnych preferencji żywieniowych,
zdrowego stylu odżywiania, wydawania
pieniędzy, zakupów w różnych sklepach,
pracy w restauracji, popełniając błędy
językowe, które w pewnym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na temat
własnych preferencji żywieniowych, zdrowego
stylu odżywiania, wydawania pieniędzy,
zakupów w różnych sklepach, pracy w
restauracji, popełniając liczne błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
przedstawianie zalet i wad
różnych rozwiązań

Uczeń, stosując urozmaicone słownictwo
i poprawne struktury gramatyczne,
przedstawia wady i zalety robienia
zakupów w różnych miejscach oraz
spożywania posiłków w domu i w
restauracji.

Uczeń, stosując w miarę urozmaicone
słownictwo i struktury gramatyczne,
przedstawia wady i zalety robienia
zakupów w różnych miejscach oraz
spożywania posiłków w domu i w
restauracji; nieliczne błędy na ogół nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń z trudnością przedstawia wady i
zalety robienia zakupów w różnych
miejscach oraz spożywania posiłków w
domu i w restauracji, stosując
ograniczony zakres słownictwa i
popełniając liczne błędy językowe
częściowo zakłócające komunikację.

Uczeń z nieudolnie przedstawia wady i zalety
robienia zakupów w różnych miejscach oraz
spożywania posiłków w domu i w restauracji,
stosując bardzo ograniczony zakres słownictwa i
popełniając liczne błędy językowe zakłócające
komunikację.

Tworzenie wypowiedzi ustnej -
opisywanie ludzi, przedmiotów,
miejsc

Uczeń płynnie opisuje sposób
przygotowywania potraw, różne sklepy,
główne ulice handlowe miasta, wadliwy
produkt, stosując różnorodne
słownictwo, nie popełniając większych
błędów; stosując urozmaicone
słownictwo i poprawne struktury
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje
przedstawiające osoby zamawiające
posiłek w restauracji.

Uczeń opisuje sposób
przygotowywania potraw, różne
sklepy, główne ulice handlowe miasta,
wadliwy produkt, popełniając
niewielkie błędy językowe
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi; opisuje ilustracje
przedstawiające osoby zamawiające
posiłek w restauracji; nieliczne błędy
na ogół nie zakłócają komunikacji.

Uczeń opisuje sposób przygotowywania
potraw, różne sklepy, główne ulice
handlowe miasta, wadliwy produkt,
stosując mało urozmaicone słownictwo,
popełniając błędy językowe w pewnym
stopniu zakłócające komunikację;
opisuje ilustracje przedstawiające osoby
zamawiające posiłek w restauracji,
stosując ograniczony zakres słownictwa i
popełniając liczne błędy językowe
częściowo zakłócające komunikację.

Uczeń opisuje sposób przygotowywania potraw,
różne sklepy, główne ulice handlowe miasta,
wadliwy produkt, stosując bardzo ograniczoną
liczbę słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy
językowe, które w znacznym stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie
opisuje ilustracje przedstawiające osoby
zamawiające posiłek w restauracji, popełniając
liczne błędy językowe znacznie zakłócające
komunikację.

Tworzenie wypowiedzi ustnej -
tworzenie prezentacji

Uczeń w sposób płynny prezentuje
informacje na temat własnego stylu życia
oraz porównuje sposób odżywania się w
Polsce i innym wybranym kraju; stosuje
urozmaicone słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne.

Uczeń prezentuje informacje na temat
własnego stylu życia oraz porównuje
sposób odżywania się w Polsce i
innym wybranym kraju; popełniając
błędy językowe na ogół niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w
miarę urozmaicone słownictwo i
poprawne struktury gramatyczne.

Uczeń prezentuje informacje na temat
własnego stylu życia oraz porównuje
sposób odżywania się w Polsce i innym
wybranym kraju; popełniając błędy
językowe, które w pewnym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi; stosuje ograniczony zakres
słownictwa i popełnia liczne błędy
językowe.

Uczeń nieudolnie prezentuje informacje na
temat własnego stylu życia oraz porównuje
sposób odżywania się w Polsce i innym
wybranym kraju; popełniając liczne błędy
językowe, które w znacznym stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie wypowiedzi; stosuje
bardzo ograniczony zakres słownictwa i popełnia
bardzo liczne błędy językowe.
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wpis na blogu, list

Uczeń tworzy spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w formie wpisu na
blogu na temat recenzji produktu
zakupionego przez Internet oraz recenzji
niedawno odwiedzonego miejsca oraz
listu na temat przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej uroczystości, nie
popełniając większych błędów i stosując
urozmaicone słownictwo oraz właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy w miarę spójną i
logiczną wypowiedź pisemną w formie
wpisu na blogu na temat recenzji
produktu zakupionego przez Internet
oraz recenzji niedawno odwiedzonego
miejsca oraz listu na temat przyjęcia
związanego z organizacją rodzinnej
uroczystości, popełniając niewielkie
błędy językowe niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w
miarę właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w formie wpisu na
blogu na temat recenzji produktu
zakupionego przez Internet oraz recenzji
niedawno odwiedzonego miejsca oraz
listu na temat przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej uroczystości,
popełniając błędy językowe, które
częściowo wpływają na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną wypowiedź
pisemną w formie wpisu na blogu na temat
recenzji produktu zakupionego przez Internet
oraz recenzji niedawno odwiedzonego miejsca
oraz listu na temat przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej uroczystości, popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie
zachowuje właściwej formy i stylu.

INTRODUCTION

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Introduction (w
tym m.in. nazwy czynności rutynowych i
obowiązków, nazwy czynności
wykonywanych w czasie wolnym, nazwy
uczuć i emocji, nazwy wydarzeń
kulturalnych, nazwy środków transportu,
nazwy napojów i żywności, słownictwo
związane z wydarzeniami kulturalnymi,
słownictwo związane z nauką i
eksperymentowaniem, słownictwo
związane z problemami zdrowotnymi
wynikającym z korzystania z
technologii); bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie posługuje się czasami
present simple, present continuous,
present perfect, past simple,
konstrukcjami wyrażającymi przyszłość,
zerowym i pierwszym okresem
warunkowym oraz czasownikami
modalnymi wyrażającymi obowiązek i

Uczeń, popełniając nieliczne błędy,
stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Introduction (w tym m.in.
nazwy czynności rutynowych i
obowiązków, nazwy czynności
wykonywanych w czasie wolnym,
nazwy uczuć i emocji, nazwy
wydarzeń kulturalnych, nazwy
środków transportu, nazwy napojów i
żywności, słownictwo związane z
wydarzeniami kulturalnymi, słownictwo
związane z nauką i
eksperymentowaniem, słownictwo
związane z problemami zdrowotnymi
wynikającym z korzystania z
technologii); na ogół poprawnie
posługuje się czasami present simple,
present continuous, present perfect,
past simple, konstrukcjami
wyrażającymi przyszłość, zerowym i
pierwszym okresem warunkowym oraz

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z rozdziału
Introduction (w tym m.in. nazwy
czynności rutynowych i obowiązków,
nazwy czynności wykonywanych w
czasie wolnym, nazwy uczuć i emocji,
nazwy wydarzeń kulturalnych, nazwy
środków transportu, nazwy napojów i
żywności, słownictwo związane z
wydarzeniami kulturalnymi, słownictwo
związane z nauką i
eksperymentowaniem, słownictwo
związane z problemami zdrowotnymi
wynikającym z korzystania z
technologii); nie zawsze poprawnie
posługuje się czasami present simple,
present continuous, present perfect, past
simple, konstrukcjami wyrażającymi
przyszłość, zerowym i pierwszym
okresem warunkowym oraz
czasownikami modalnymi wyrażającymi

Uczeń posługuje się bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z rozdziału
Introduction (w tym m.in. nazwy czynności
rutynowych i obowiązków, nazwy czynności
wykonywanych w czasie wolnym, nazwy
uczuć i emocji, nazwy wydarzeń
kulturalnych, nazwy środków transportu,
nazwy napojów i żywności, słownictwo
związane z wydarzeniami kulturalnymi,
słownictwo związane z nauką i
eksperymentowaniem, słownictwo związane
z problemami zdrowotnymi wynikającym z
korzystania z technologii); popełnia bardzo
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu
czasów present simple, present continuous,
present perfect, past simple, konstrukcjami
wyrażającymi przyszłość, zerowym i
pierwszym okresem warunkowym oraz
czasownikami modalnymi wyrażającymi
obowiązek i powinność; właściwie stosuje
przysłówki częstotliwości, określenia for /
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powinność; właściwie stosuje przysłówki
częstotliwości, określenia for / since,
czasowniki statyczne i dynamiczne,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
określenia ilości oraz odpowiednio
stopniuje przymiotnik.

czasownikami modalnymi
wyrażającymi obowiązek i powinność;
właściwie stosuje przysłówki
częstotliwości, określenia for / since,
czasowniki statyczne i dynamiczne,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
określenia ilości oraz odpowiednio
stopniuje przymiotnik, popełniając
nieliczne błędy.

obowiązek i powinność; właściwie
stosuje przysłówki częstotliwości,
określenia for / since, czasowniki
statyczne i dynamiczne, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, określenia
ilości oraz odpowiednio stopniuje
przymiotnik, popełniając liczne błędy.

since, czasowniki statyczne i dynamiczne,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
określenia ilości oraz odpowiednio stopniuje
przymiotnik, popełniając bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl wypowiedzi
oraz znajduje w tekście informacje
dotyczące wykonywania codziennych
czynności, nie popełniając większych
błędów; poprawnie uzupełnia tabelę na
temat wydarzeń kulturalnych oraz
odpowiada na pytania.

Uczeń określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w tekście
informacje dotyczące wykonywania
codziennych czynności, popełniając
nieliczne błędy; na ogół poprawnie
uzupełnia tabelę na temat wydarzeń
kulturalnych oraz odpowiada na
pytania.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl wypowiedzi oraz znajduje w
tekście informacje dotyczące
wykonywania codziennych czynności,
popełniając dość liczne błędy;
uzupełniając tabelę na temat wydarzeń
kulturalnych oraz odpowiadając na
pytania popełnia liczne błędy.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
wypowiedzi oraz z trudem znajduje w tekście
informacje dotyczące wykonywania
codziennych czynności, popełnia przy tym
liczne błędy; uzupełniając tabelę na temat
wydarzeń kulturalnych oraz odpowiadając na
pytania popełnia bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
określa główną myśl tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących stylu życia, odżywiania się
oraz korzystania z nowoczesnych
technologii; poprawnie odpowiada na
pytania.

Uczeń określa główną myśl tekstu
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących stylu życia,
odżywiania się oraz korzystania z
nowoczesnych technologii, popełniając
nieliczne błędy; na ogół poprawnie
odpowiada na pytania.

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz
znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących stylu życia,
odżywiania się oraz korzystania z
nowoczesnych technologii, popełniając
liczne błędy; odpowiadając na pytania
popełnia liczne błędy.

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących stylu życia, odżywiania się oraz
korzystania z nowoczesnych technologii,
popełniając bardzo liczne błędy;
odpowiadając na pytania popełnia bardzo
liczne błędy.

Reagowanie na wypowiedzi –
udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta i udziela
informacji na temat czynności
codziennych, nawyków żywieniowych
oraz korzystania z nowoczesnych
środków komunikacji, ewentualnie
popełnione błędy językowe nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń pyta i udziela informacji na
temat czynności codziennych,
nawyków żywieniowych oraz
korzystania z nowoczesnych środków
komunikacji, popełniając nieliczne
błędy językowe, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń pyta i udziela informacji na temat
czynności codziennych, nawyków
żywieniowych oraz korzystania z
nowoczesnych środków komunikacji,
popełniając liczne błędy językowe, które
częściowo zakłócają komunikację.

Uczeń nieudolnie pyta i udziela informacji na
temat czynności codziennych, nawyków
żywieniowych oraz korzystania z
nowoczesnych środków komunikacji,
popełniając liczne błędy językowe, które w
znacznym stopniu zakłócają komunikację.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie swoich doświadczeń,
pytanie o pozwolenie i udzielanie
zgody, udzielanie rad

Uczeń w sposób płynny wyraża i opisuje
swoje doświadczenia, wyraża i
uzasadnia swoje opinie, opisuje
ilustracje, wyraża preferencje a także
porównuje sposoby podróżowania,
ewentualnie popełnione błędy językowe
nie zakłócają komunikacji.

Uczeń wyraża i opisuje swoje
doświadczenia, wyraża i uzasadnia
swoje opinie, opisuje ilustracje, wyraża
preferencje a także porównuje
sposoby podróżowania, popełniając
błędy językowe na ogół niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża i opisuje swoje
doświadczenia, wyraża i uzasadnia
swoje opinie, opisuje ilustracje, wyraża
preferencje a także porównuje sposoby
podróżowania, popełniając błędy
językowe, które w pewnym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie wyraża i opisuje swoje
doświadczenia, wyraża i uzasadnia swoje
opinie, opisuje ilustracje, wyraża preferencje
a także porównuje sposoby podróżowania,
popełniając liczne błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wiadomość email, notatka, wpis
na forum

Uczeń tworzy spójną i logiczną
wypowiedź pisemną na temat rutyny
dnia codziennego oraz na temat
uprawianych sportów i swoich osiągnięć,
tworzy wiadomość email na temat
wydarzenia kulturalnego w którym
uczestniczył, wiadomość email w której
opisuje swoje plany na lato, wiadomość

Uczeń tworzy w miarę spójną i
logiczną wypowiedź pisemną na temat
rutyny dnia codziennego oraz na temat
uprawianych sportów i swoich
osiągnięć, tworzy wiadomość email na
temat wydarzenia kulturalnego w
którym uczestniczył, wiadomość email
w której opisuje swoje plany na lato,

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną
wypowiedź pisemną na temat rutyny
dnia codziennego oraz na temat
uprawianych sportów i swoich osiągnięć,
tworzy wiadomość email na temat
wydarzenia kulturalnego w którym
uczestniczył, wiadomość email w której
opisuje swoje plany na lato, wiadomość

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną
wypowiedź pisemną na temat rutyny dnia
codziennego oraz na temat uprawianych
sportów i swoich osiągnięć, tworzy
wiadomość email na temat wydarzenia
kulturalnego w którym uczestniczył,
wiadomość email w której opisuje swoje
plany na lato, wiadomość na temat
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na temat sposobów dotarcia na lotnisko
oraz wiadomość email z radą na temat
poprawienia sprawności fizycznej,
tworzy odpowiedź na wiadomość na
forum naukowym, opisując przebieg
doświadczenia, nie popełniając
większych błędów i stosując
urozmaicone słownictwo oraz właściwą
formę i styl wypowiedzi.

wiadomość na temat sposobów
dotarcia na lotnisko oraz wiadomość
email z radą na temat poprawienia
sprawności fizycznej, tworzy
odpowiedź na wiadomość na forum
naukowym, opisując przebieg
doświadczenia, popełniając niewielkie
błędy językowe niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w
miarę właściwą formę i styl
wypowiedzi.

na temat sposobów dotarcia na lotnisko
oraz wiadomość email z radą na temat
poprawienia sprawności fizycznej,
tworzy odpowiedź na wiadomość na
forum naukowym, opisując przebieg
doświadczenia, popełniając błędy
językowe, które częściowo wpływają na
zrozumienie wypowiedzi; stosuje
częściowo właściwą formę i styl
wypowiedzi.

sposobów dotarcia na lotnisko oraz
wiadomość email z radą na temat
poprawienia sprawności fizycznej, tworzy
odpowiedź na wiadomość na forum
naukowym, opisując przebieg
doświadczenia, zbudowaną z trudnych do
powiązania fragmentów, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie
zachowuje właściwej formy i stylu.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z Unitu 1 (w tym,m.in.
słownictwo związane z komputerami i
technologią, z prawdziwymi i
nieprawdziwymi wiadomościami, zwroty
związane z interpretowaniem ilustracji,
słownictwo związane wyrażaniem
pomysłów, słownictwo związane z
wynalazkami, wyrażenia służące do
przedstawiania pozytywnych i
negatywnych opinii); bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie posługuje się czasami
past simple i present perfect, stosuje
konstrukcję to + verb oraz for + verb+
-ing dla wyrażania celu, czasownik need
(to), czasowniki z przyimkiem,
rzeczowniki z przyrostkiem –ity.

Uczeń, popełniając nieliczne błędy,
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1
(w tym m.in. słownictwo związane z
komputerami i technologią, z
prawdziwymi i nieprawdziwymi
wiadomościami, zwroty związane z
interpretowaniem ilustracji, słownictwo
związane wyrażaniem pomysłów,
słownictwo związane z wynalazkami,
wyrażenia służące do przedstawiania
pozytywnych i negatywnych opinii);
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
posługuje się czasami past simple i
present perfect, stosuje konstrukcję to
+ verb oraz for + verb+ -ing dla
wyrażania celu, czasownik need (to),
czasowniki z przyimkiem, rzeczowniki
z przyrostkiem –ity, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym
m.in. słownictwo związane z
komputerami i technologią, z
prawdziwymi i nieprawdziwymi
wiadomościami, zwroty związane z
interpretowaniem ilustracji, słownictwo
związane wyrażaniem pomysłów,
słownictwo związane z wynalazkami,
wyrażenia służące do przedstawiania
pozytywnych i negatywnych opinii);
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
posługuje się czasami past simple i
present perfect, stosuje konstrukcję to +
verb oraz for + verb+ -ing dla wyrażania
celu, czasownik need (to), czasowniki z
przyimkiem, rzeczowniki z przyrostkiem
–ity, popełniając liczne błędy.

Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z Unitu 1 (w tym m.in.
słownictwo związane z komputerami i
technologią, z prawdziwymi i
nieprawdziwymi wiadomościami, zwroty
związane z interpretowaniem ilustracji,
słownictwo związane wyrażaniem pomysłów,
słownictwo związane z wynalazkami,
wyrażenia służące do przedstawiania
pozytywnych i negatywnych opinii); popełnia
bardzo liczne błędy w konstrukcji i
zastosowaniu czasów past simple i present
perfect; stosuje konstrukcję to + verb oraz for
+ verb+ -ing dla wyrażania celu, czasownik
need (to), czasowniki z przyimkiem,
rzeczowniki z przyrostkiem –ity, popełniając
bardzo liczne błędy.
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz
znajduje w tekście informacje dotyczące
korzystania z technologii i  wynalazków,
nie popełniając większych błędów;
poprawnie dobiera osoby do zdań,
dobiera wydarzenia do podanych dat,
układa wynalazki w kolejności
chronologicznej, zapisuje daty
odpowiadające poszczególnym
wynalazkom, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe, odpowiada na
pytania i  wybiera poprawną odpowiedź
spośród podanych opcji.

Uczeń określa główną myśl oraz
znajduje w tekście informacje
dotyczące korzystania z technologii i
wynalazków, popełniając nieliczne
błędy; na ogół poprawnie dobiera
osoby do zdań, dobiera wydarzenia do
podanych dat, układa wynalazki w
kolejności chronologicznej, zapisuje
daty odpowiadające poszczególnym
wynalazkom, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe, odpowiada na
pytania i  wybiera poprawną
odpowiedź spośród podanych opcji.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl oraz znajduje w tekście
informacje dotyczące korzystania z
technologii i  wynalazków, popełniając
dość liczne błędy; dobierając osoby do
zdań, dobierając wydarzenia do
podanych dat, układając wynalazki w
kolejności chronologicznej i zapisując
daty odpowiadające poszczególnym
wynalazkom popełnia liczne błędy, ma
trudności ze wskazaniem zdań
prawdziwych i fałszywych,
odpowiadaniem na pytania i
wybieraniem poprawnej odpowiedzi
spośród podanych opcji.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
oraz z trudem znajduje w tekście informacje
dotyczące korzystania z technologii i
wynalazków, popełnia przy tym liczne błędy;
dobierając osoby do zdań, dobierając
wydarzenia do podanych dat, układając
wynalazki w kolejności chronologicznej i
zapisując daty odpowiadające
poszczególnym wynalazkom popełnia
bardzo liczne błędy, z trudnością wskazuje
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada na
pytania i  wybiera poprawną odpowiedź
spośród podanych opcji.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
określa główną myśl i znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
przekazywania informacji, młodego
wynalazcy oraz miejsc w Londynie
związanych z nauką; bezbłędnie
odpowiada na pytania, dopasowuje
ilustracje do nagłówków wiadomości,
przyporządkowuje pytania do akapitów
tekstu.

Uczeń określa główną myśl i znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących przekazywania informacji,
młodego wynalazcy oraz miejsc w
Londynie związanych z nauką; na ogół
poprawnie odpowiada na pytania,
dopasowuje ilustracje do nagłówków
wiadomości, przyporządkowuje
pytania do akapitów tekstu.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl i znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
przekazywania informacji, młodego
wynalazcy oraz miejsc w Londynie
związanych z nauką, popełniając liczne
błędy; często błędnie odpowiada na
pytania, dopasowuje ilustracje do
nagłówków wiadomości,
przyporządkowuje pytania do akapitów
tekstu.

Uczeń z trudnością określa główną myśl i
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących przekazywania informacji,
młodego wynalazcy oraz miejsc w Londynie
związanych z nauką, popełniając bardzo
liczne błędy; bardzo często błędnie
odpowiada na pytania, dopasowuje ilustracje
do nagłówków wiadomości,
przyporządkowuje pytania do akapitów
tekstu.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i
uzasadnia swoją opinię na temat
wynalazków mających największe
znaczenie dla ludzkości oraz ich wpływu
na dzieje świata oraz korzystania z
nowoczesnych technologii, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat wynalazków mających
największe znaczenie dla ludzkości
oraz ich wpływu  na dzieje świata oraz
korzystania z nowoczesnych
technologii, popełniając błędy
językowe na ogół niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię
na temat wynalazków mających
największe znaczenie dla ludzkości oraz
ich wpływu  na dzieje świata oraz
korzystania z nowoczesnych technologii,
popełniając błędy językowe, które w
pewnym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na
temat wynalazków mających największe
znaczenie dla ludzkości oraz ich wpływu  na
dzieje świata oraz korzystania z
nowoczesnych technologii, popełniając
liczne błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Tworzenie wypowiedzi ustnej
–rozmowa z odgrywaniem roli

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na
temat udostępniania niepotwierdzonych
wiadomości; ewentualnie popełnione
błędy językowe nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie prowadzi
rozmowę na temat udostępniania
niepotwierdzonych wiadomości;
nieliczne popełnione błędy językowe
na ogół nie zakłócają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat udostępniania
niepotwierdzonych wiadomości; popełnia
dość liczne błędy językowe częściowo
zakłócające komunikację.

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na
temat udostępniania niepotwierdzonych
wiadomości; popełnia liczne błędy językowe
zakłócające komunikację.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opis ludzi, miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje ilustrację
dotyczącą korzystania z nowoczesnych
technologii oraz ilustracje związane z
wiadomościami, stosując urozmaicone
słownictwo i poprawne struktury
gramatyczne; ewentualnie popełnione

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą
korzystania z nowoczesnych
technologii oraz ilustracje związane z
wiadomościami, stosując w miarę
urozmaicone słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne; nieliczne błędy
na ogół nie zakłócają komunikacji.

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą
korzystania z nowoczesnych technologii
oraz ilustracje związane z
wiadomościami, stosując dość
ograniczone słownictwo i struktury
gramatyczne; liczne błędy językowe
częściowo zakłócają komunikację.

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą
korzystania z nowoczesnych technologii oraz
ilustracje związane z wiadomościami,
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i
wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe
znacznie zakłócające komunikację.
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błędy językowe nie zakłócają
komunikacji.

Reagowanie na wypowiedzi –
udzielanie i uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta i
odpowiada na pytania związane z
wynalazkami i udziałem w wydarzeniach
naukowych oraz udziela rad dotyczących
korzystania z nowoczesnych technologii,
ewentualnie popełnione błędy językowe
nie zakłócają komunikacji.

Uczeń pyta i odpowiada na pytania
związane z wynalazkami i udziałem w
wydarzeniach naukowych oraz udziela
rad dotyczących korzystania z
nowoczesnych technologii, popełniając
nieliczne błędy językowe, które na
ogół nie zakłócają komunikacji.

Uczeń pyta i odpowiada na pytania
związane z wynalazkami i udziałem w
wydarzeniach naukowych oraz udziela
rad dotyczących korzystania z
nowoczesnych technologii, popełniając
liczne błędy językowe, które częściowo
zakłócają komunikację.

Uczeń pyta i odpowiada na pytania związane
z wynalazkami i udziałem w wydarzeniach
naukowych oraz udziela rad dotyczących
korzystania z nowoczesnych technologii,
popełniając liczne błędy językowe, które w
znacznym stopniu zakłócają komunikację.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wiadomość na forum, notatka

Uczeń tworzy spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w formie notatki na
temat kwestii istotnych przy zakupie
urządzeń elektronicznych oraz
wiadomości na forum na temat
niewiarygodnych informacji, na temat
zakupionego urządzenie elektronicznego
oraz na temat wybranej aplikacji, nie
popełniając większych błędów i stosując
urozmaicone słownictwo oraz właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy w miarę spójną i
logiczną wypowiedź pisemną w formie
notatki na temat kwestii istotnych przy
zakupie urządzeń elektronicznych oraz
wiadomości na forum na temat
niewiarygodnych informacji, na temat
zakupionego urządzenie
elektronicznego oraz na temat
wybranej aplikacji, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w formie notatki na
temat kwestii istotnych przy zakupie
urządzeń elektronicznych oraz
wiadomości na forum na temat
niewiarygodnych informacji, na temat
zakupionego urządzenie elektronicznego
oraz na temat wybranej aplikacji,
popełniając błędy językowe, które
częściowo wpływają na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną
wypowiedź pisemną w formie notatki na
temat kwestii istotnych przy zakupie
urządzeń elektronicznych oraz wiadomości
na forum na temat
niewiarygodnych informacji, na temat
zakupionego urządzenie elektronicznego
oraz na temat wybranej aplikacji, popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie
zachowuje właściwej formy i stylu.

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in.
związane z rozwojem zawodowym,
zarządzaniem czasem, ubieganiem się o
pracę, aktywnością w pracy, uczeniem
się i szkołą, wyrażenia związane z
wyjaśnianiem, uzyskaniem czasu na
zastanowienie się oraz prośbą o
powtórzenie, cechy charakteru, nazwy

Uczeń, popełniając nieliczne błędy,
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2
(w tym m.in. związane z rozwojem
zawodowym, zarządzaniem czasem,
ubieganiem się o pracę, aktywnością
w pracy, uczeniem się i szkołą,
wyrażenia związane z wyjaśnianiem,
uzyskaniem czasu na zastanowienie
się oraz prośbą o powtórzenie, cechy

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym
m.in. związane z rozwojem zawodowym,
zarządzaniem czasem, ubieganiem się o
pracę, aktywnością w pracy, uczeniem
się i szkołą, wyrażenia związane z
wyjaśnianiem, uzyskaniem czasu na
zastanowienie się oraz prośbą o
powtórzenie, cechy charakteru, nazwy

Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z Unitu 2 (w tym m.in.
związane z rozwojem zawodowym,
zarządzaniem czasem, ubieganiem się o
pracę, aktywnością w pracy, uczeniem się i
szkołą, wyrażenia związane z wyjaśnianiem,
uzyskaniem czasu na zastanowienie się oraz
prośbą o powtórzenie, cechy charakteru,
nazwy zawodów, zwroty wyrażające prośby);

Vision 2 Pre-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7



zawodów, zwroty wyrażające prośby);
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
posługuje się konstrukcją used to oraz
be/get used to oraz czasem present
perfect simple i present perfect
continuous , tworzy bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie rzeczowniki z
przyrostkami -ion, -ition, -ation,
czasowniki z przyrostkiem –ise oraz
przymiotniki z przedrostkami un-, im-,
in-, dis-.

charakteru, nazwy zawodów, zwroty
wyrażające prośby); na ogół
poprawnie posługuje się konstrukcją
used to oraz be/get used to oraz
czasem present perfect simple i
present perfect continuous oraz tworzy
rzeczowniki z przyrostkami -ion, -ition,
-ation, czasowniki z przyrostkiem –ise
oraz przymiotniki z przedrostkami un-,
im-, in-, dis-, popełniając nieliczne
błędy.

zawodów, zwroty wyrażające prośby);
nie zawsze poprawnie posługuje się
konstrukcją used to oraz be/get used to
oraz czasem present perfect simple i
present perfect continuous, tworzy
rzeczowniki z przyrostkami -ion, -ition,
-ation, czasowniki z przyrostkiem –ise
oraz przymiotniki z przedrostkami un-,
im-, in-, dis-, popełniając liczne błędy.

popełnia bardzo liczne błędy w stosowaniu
konstrukcji used to oraz be/get used to oraz
czasu present perfect simple i present
perfect continuous, tworzy rzeczowniki z
przyrostkami -ion, -ition, -ation, czasowniki z
przyrostkiem –ise oraz przymiotniki z
przedrostkami un-, im-, in-, dis-, popełniając
bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz
znajduje w tekście informacje dotyczące
zarządzania czasem, rozmowy o pracę,
problemów związanych z edukacją oraz
doświadczeń związanych z edukacją w
Wielkiej Brytanii; poprawnie odpowiada
na pytania, uzupełnia luki w zdaniach,
wskazuje właściwą odpowiedź spośród
podanych, wskazuje informacje
wymienione w nagraniu, dobiera zdania
do wypowiedzi oraz wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń określa główną myśl oraz
znajduje w tekście informacje
dotyczące zarządzania czasem,
rozmowy o pracę, problemów
związanych z edukacją oraz
doświadczeń związanych z edukacją
w Wielkiej Brytanii, popełniając
nieliczne błędy; na ogół poprawnie
odpowiada na pytania, uzupełnia luki
w zdaniach, wskazuje właściwą
odpowiedź spośród podanych,
wskazuje informacje wymienione w
nagraniu, dobiera zdania do
wypowiedzi oraz wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl oraz znajduje w tekście
informacje dotyczące zarządzania
czasem, rozmowy o pracę, problemów
związanych z edukacją oraz
doświadczeń związanych z edukacją w
Wielkiej Brytanii, a także odpowiada na
pytania, uzupełnia luki w zdaniach,
wskazuje właściwą odpowiedź spośród
podanych, wskazuje informacje
wymienione w nagraniu, dobiera zdania
do wypowiedzi oraz wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe, popełniając dość
liczne błędy.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
oraz z trudem znajduje w tekście informacje
dotyczące zarządzania czasem, rozmowy o
pracę, problemów związanych z edukacją
oraz doświadczeń związanych z edukacją w
Wielkiej Brytanii, a także odpowiada na
pytania, uzupełnia luki w zdaniach, wskazuje
właściwą odpowiedź spośród podanych,
wskazuje informacje wymienione w
nagraniu, dobiera zdania do wypowiedzi
oraz wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe,
popełniając przy tym liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących wyborów
życiowych, zarządzania czasem oraz
edukacji; z łatwością odpowiada na
pytania, przekazuje w języku polskim
informacje z tekstu, wskazuje
odpowiednią odpowiedź spośród
podanych, wskazuje zdania prawdziwe i
fałszywe, dopasowuje pytania do
odpowiednich akapitów oraz nagłówki do
fragmentów tekstu.

Uczeń znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących wyborów
życiowych, zarządzania czasem oraz
edukacji, popełniając nieliczne błędy;
na ogół poprawnie odpowiada na
pytania, przekazuje w języku polskim
informacje z tekstu, wskazuje
odpowiednią odpowiedź spośród
podanych, wskazuje zdania prawdziwe
i fałszywe, dopasowuje pytania do
odpowiednich akapitów oraz nagłówki
do fragmentów tekstu.

Uczeń z pewną trudnością znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących wyborów życiowych,
zarządzania czasem oraz edukacji,
popełniając liczne błędy; nie zawsze
poprawnie odpowiada na pytania,
przekazuje w języku polskim informacje
z tekstu, wskazuje odpowiednią
odpowiedź spośród podanych, wskazuje
zdania prawdziwe i fałszywe,
dopasowuje pytania do odpowiednich
akapitów oraz nagłówki do fragmentów
tekstu.

Uczeń z trudnością znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących wyborów
życiowych, zarządzania czasem oraz
edukacji, popełniając bardzo liczne błędy;
nieudolnie odpowiada na pytania, przekazuje
w języku polskim informacje z tekstu,
wskazuje odpowiednią odpowiedź spośród
podanych, wskazuje zdania prawdziwe i
fałszywe, dopasowuje pytania do
odpowiednich akapitów oraz nagłówki do
fragmentów tekstu.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
Opis ludzi, miejsc, czynności

Uczeń w sposób płynny ilustracje
przedstawiające osoby w trakcie
rozmowy o pracę, wykonujące pracę
oraz osoby uczące się, nie popełniając
większych błędów i stosując
urozmaicone słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne.

Uczeń opisuje ilustracje
przedstawiające osoby w trakcie
rozmowy o pracę, wykonujące pracę
oraz osoby uczące się, popełniając
niewielkie błędy językowe
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi i stosując w miarę

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające
osoby w trakcie rozmowy o pracę,
wykonujące pracę oraz osoby uczące
się, stosując mało urozmaicone
słownictwo i popełniając błędy językowe
w pewnym stopniu zakłócające
komunikację.

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje
przedstawiające osoby w trakcie rozmowy o
pracę, wykonujące pracę oraz osoby uczące
się, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i
wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.
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urozmaicone słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne.

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i
uzasadnia swoją opinię na temat
trudności związanych z byciem
nastolatkiem, możliwościami uczniów po
ukończeniu szkoły, zarządzania czasem
i swoich zobowiązań z tym związanych,
dostępu do edukacji oraz możliwości,
jakie daje edukacja oraz podejmowania
pracy, nie popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat trudności związanych
z byciem nastolatkiem, możliwościami
uczniów po ukończeniu szkoły,
zarządzania czasem i swoich
zobowiązań z tym związanych,
dostępu do edukacji oraz możliwości,
jakie daje edukacja oraz
podejmowania pracy, popełniając
błędy językowe na ogół niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat
trudności związanych z byciem
nastolatkiem, możliwościami uczniów po
ukończeniu szkoły, zarządzania czasem
i swoich zobowiązań z tym związanych,
dostępu do edukacji oraz możliwości,
jakie daje edukacja oraz podejmowania
pracy, popełniając błędy językowe, które
w pewnym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na
temat trudności związanych z byciem
nastolatkiem, możliwościami uczniów po
ukończeniu szkoły, zarządzania czasem i
swoich zobowiązań z tym związanych,
dostępu do edukacji oraz możliwości, jakie
daje edukacja oraz podejmowania pracy,
popełniając liczne błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie wypowiedzi ustnej
–rozmowa z odgrywaniem roli

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na
temat sytuacji, kiedy nie wykonał
wyznaczonego zadania na czas;
ewentualnie popełnione błędy językowe
nie zakłócają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie prowadzi
rozmowę na temat sytuacji, kiedy nie
wykonał wyznaczonego zadania na
czas; nieliczne popełnione błędy
językowe na ogół nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat sytuacji, kiedy nie
wykonał wyznaczonego zadania na
czas; popełnia dość liczne błędy
językowe częściowo zakłócające
komunikację.

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na
temat sytuacji, kiedy nie wykonał
wyznaczonego zadania na czas; popełnia
liczne błędy językowe zakłócające
komunikację.

Reagowanie ustne – udzielanie i
uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta i
odpowiada na pytania dotyczące
podejmowania pracy, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń pyta i odpowiada na pytania
dotyczące podejmowania pracy;
nieliczne popełnione błędy językowe
na ogół nie zakłócają komunikacji.

Uczeń pyta i odpowiada na pytania
dotyczące podejmowania pracy,
popełniając dość liczne błędy językowe,
które częściowo zakłócają komunikację.

Uczeń nieudolnie pyta i odpowiada na
pytania dotyczące podejmowania pracy,
popełniając liczne błędy językowe, które
znacznie zakłócają komunikację.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wpis na blogu, wiadomość e-mail

Uczeń tworzy spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w formie
wiadomości na blogu, wiadomości e-mail
na temat przebiegu rozmowy o pracę
oraz wiadomość email z prośbą o
wskazówki, jak dostać pracę, nie
popełniając większych błędów i stosując
urozmaicone słownictwo oraz właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy w miarę spójną i
logiczną wypowiedź pisemną w formie
wiadomości na blogu, wiadomości
e-mail na temat przebiegu rozmowy o
pracę oraz wiadomość email z prośbą
o wskazówki, jak dostać pracę i,
popełniając niewielkie błędy językowe
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w formie
wiadomości na blogu, wiadomości e-mail
na temat przebiegu rozmowy o pracę
oraz wiadomość email z prośbą o
wskazówki, jak dostać pracę,
popełniając błędy, które częściowo
wpływają na zrozumienie wypowiedzi;
stosuje częściowo właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną,
zbudowaną z trudnych do powiązania
fragmentów wypowiedź pisemną w formie
wiadomości na blogu, wiadomości e-mail na
temat przebiegu rozmowy o pracę oraz
wiadomość email z prośbą o wskazówki, jak
dostać pracę, popełniając błędy, które w
znacznym stopniu wpływają na zrozumienie
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i
stylu.

Przetwarzanie tekstu –
mediacja

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i
fragmenty zdań; stosuje odpowiedni
zakres środków
leksykalno-gramatycznych, popełniając
sporadycznie błędy niezakłócające
komunikacji.

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy
zdania i fragmenty zdań; stosuje
zadowalający zakres środków
leksykalno-gramatycznych,
popełniając niewielkie dość liczne
błędy niezakłócające lub w niewielkim
stopniu zakłócające komunikację.

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje,
tłumaczy zdania i fragmenty zdań;
stosuje ograniczony zakres środków
leksykalno-gramatycznych, popełniając
liczne błędy językowe zakłócające
komunikację.

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy
zdania i fragmenty zdań stosując bardzo
ograniczony zakres środków
leksykalno-gramatycznych i popełniając
bardzo liczne błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na komunikację.
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